
Дисципліна Автоматизація в землевпорядкуванні 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Автоматизація в 

землевпорядкуванні» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Комп’ютерна 

графіка в землеустрої», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», 

«ГІС і бази даних», «ГІС в кадастрових системах». 

Що буде вивчатися Основні поняття і сутність геоінформаційних систем; основні поняття 

про автоматизацію земельного кадастру; нормативно-правове 

забезпечення і стандартизацію складових автоматизованих земельно-

кадастрових систем; структуру і зміст інформаційних масивів, 

типових процедур обробки даних, сучасні методи аналізу, 

моделювання, прогнозу та побудови баз даних і методи управління; 

обладнання та програмне забезпечення для впровадження 

автоматизованої земельно-кадастрової системи; досвід розробки і 

впровадження автоматизованих кадастрових систем в Україні та за 

кордоном. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість формування у фахівця 

теоретичних знань і практичних навичок забезпечення автоматизації 

земельно-кадастрових робіт для планування розвитку територій, 

інвентаризації земельних ресурсів, аналізу, прогнозування стану 

земельного фонду, моніторингу та контролю за використанням та 

охороною ґрунтів. вивчення технологічних основ автоматизації 

земельного кадастру, загальних принципів організації та 

функціонування автоматизованих систем, основних методів відбору, 

обробки та аналізу даних; дослідження досвіду розробки і 

впровадження автоматизованих кадастрових систем; використовувати 

апаратне та програмне забезпечення для вирішення практичних задач, 

спрямованих на автоматизацію інформаційно- технологічних процесів, 

пов’язаних з оперативним веденням і використання даних державного 

земельного кадастру; володіти системою методів, прийомів і 

алгоритмів ведення автоматизованого земельного кадастру 

використовувати апаратне і програмне забезпечення для вирішення 

практичних задач ведення автоматизованої земельно-кадастрової 

системи (АЗКС);  виконувати поставлені задачі з використанням 

AutoCAD Map; вміти застосовувати АЗКС з метою техніко-

економічного обґрунтування використання та охорони земельних 

ресурсів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Знати теоретичні основи геодезії, топографічного і тематичного 

картографування, складання та оновлення карт, дистанційного 

зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, земельного кадастру 

Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до 

поставленого проектного або виробничого завдання 

Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 

Розробляти проекти землеустрою, землевпорядну і кадастрову 

документації, складати карти і готувати кадастрові  дані із 

застосуванням сучасних технологій 

Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і 

кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 



комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних 

Знати і розуміти стандарти організації та  документування 

геопросторових даних, принципи просторового моделювання явищ, 

наукові методи вивчення території, інформаційного забезпечення 

управлінських  процесів, кадастрових систем 

Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і 

вдосконалювати компетентності, здобуті під час навчання 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 01. Здатність до аналізу і синтезу, навички управління інформацією: 

здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з 

різних джерел у сфері геодезії, землеустрою, та інтегрувати їх з уже 

наявними 

ЗК 05. Дослідницькі навички і уміння: здатність продукувати нові ідеї, 

проявляти креативність, системно мислити, практично застосовувати 

нові ідеї, пропозиції, уміння працювати,  отримувати результат, 

приймати рішення та відповідати за них 

ЗК 06. Практичне застосування отриманих знань: здатність 

застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних 

засобів для їх виконання, вміння адаптуватися в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом 

СК 03. Технологічна: розуміння і професійне використання передових 

технологій і новітніх методів проведення геодезичних та кадастрових 

робіт 

СК 04. Збір і обробка вихідних даних: використовувати методи 

збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і 

класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого 

завдання 

СК 05. Методологічна: використовувати методи і технології 

землевпорядного проектування, територіального та господарського 

землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного земельного кадастру 

СК 06. Застосування знань на практиці: вміти розробляти проекти 

землеустрою, землевпорядну і кадастрову документації, складати карти 

і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


